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F6igazgat6 F6orvos

mint megrende16 (tov6bbiakban: Megrende16)

m6sr6sz16l

Hun-M. E. D. Kereskedermi es szo196rtat6 Korrdtort Ferer6ss6gu 16rsasdg
Szdkhely: 2040 Budacirs, KAroty kiiAly utca 39.
K6pvise16: Gyurcsovics p6ter Ugyvezet6
C6gjegyz6ksz6 m: Cg. 1 3-09 - 1 17 247
Ad6szSm : 1 07 1 1 426-2-1 3.
Banksz6mlasz6m: 1 091 8001 -000001 29-1 3B3OO01
mint sz6llit6 (tovdbbiakban Sz6llit6) kctz6tt.

t.
El6zm6nyek

f.1. Megrendel6, mint aj6nlatk6r6 a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2011.6vi cVilt.torvdny (Kbt.) ll. fejezete szerinti nyilt kdzbeszerz6si elj6rdst torvtat"tt ie. nz erlZrast
megindit6 felhivds aKdzbeszerz€si Ertesit6 2o14l3o-i iz6m6bair kertitt kozz6tbterreKt 429212014 nyilv6ntart6si sz6m alatt.

1.2. Az ajdnlatk6r6 aklzbeszerzts t6rgy6t azajilnratiferhiviis il.1.1.) pontjdban az
aliibbiak szerint hatdrozta meg:

"Az sH/6/4 k6dszam(t 
"Gy6gyit6 R6gi6k" cimfi pdlylzat megvat6sit6s6hoz

kapcsol6d6 orvosi 6s medikai eszk6z6k beszerzise' 6s uzeibe helyezlse
sz(tl litdsi sze rz6d6s keret6 ben."

f .3. Megrendel6 a kdzbeszerz6si elj6rds6rban benyrijtott ajdnlatokat megvizsg6lta,
egym6ssal dsszevetette,' es ddnt€s6t 2014. m5jus 13-6n'kihirdette. nlgreioeto
kdzbeszerz6si elj6r6sban hozott d6nt6se szerint a nyertes ajdnlattev6 sz6llitd btt,

1.4. Megrendel6 aj6nlati felhiv6s6ban 6s dokument6ci6jdban, valamint a sz6llit6
aj6nfatdban foglaltak megval6sit6s6t a szerzi5d6 felek e szerz6d6sben foglalj6k
irdsba.
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e s.er.6l!s argya

11.1. Jelen.szerzddes targya a jelen szerzdd6s elvalaszthata an reszet kepez6 1.sz. me dkteteben (Ajentati fethiv6s 6s dokument6cjo). megjetciii-eg6szsegugy, gep_mgszerek 1. r6sz: 1 db naov tudasu 
.vtdeo-endoszkopos lorony (a tovabbiakban:termekek) sz6rit6sa. Jereri- szerzodes xiza,alij- ai'i. 'iri'''n,lir"r,r"tt"r 

"gyutr6rv6nyes. Jeten szerzod6s keret6ben szaliit6- 
-kizer;ft "'iiyan 

u.;, etsoiizembehetyez6s( g6pet, eszkozt,.. berendez6st i.a ittlt, i,iEfy"i megfetetnek avonatkoz6 eur6pai ir6nyelveknek, i etve az 
"."tJr,"irl"i.'ai0 ,1.,"{y", .,og".roa,y,et6irdsoknak, szabvdnyoknak, vatamint magyarors.agll..r#i"'iilatreszetEtasuk

biztos itott.

11.2. Sz6llit6 kdteles a szerz6d6.s.tergyet k6pez6 term6keket a Megrendel6nek a1.4. pontban meghatdrozott tetiesitesi iirtyen ;t"o"i, 
"li"ij,iiii il izlmoe neryezni.Megrendet6 kdretes a term6kek;t 6tvenni, 1," """ii "ir"ie]ie'iet"r"gi)","i

11.3. Jelen szerz6d6s a szerz6d6s .alek6set6l addig tart, amig mrndk6t f6lszerzdd6sszer(en teljesitette a szerz6d6sben e" ."i"t- r"il'li"teiben foglaltkdtelezetts69eit.
A s-ez6d6s .l'ryyet kepez' term6kek szdfiitesanak haterideje; tegk6s6bb aszerz6d6s megkdtes6t6l szemitott 60 nap.
A szdllitas a Megrenderd r6sz6re 

.munkan€pokon 8oo-i4oo 6ra kozdtt tdrtenhet, ajeten szerz6d6sben 6s me 6ktetejben toitatt f<tivetef meivltnl? megfetet6en., szaltit6nak a szelites napjar er6re relt jereinie, ;;t;;l ;6;iil6r vataminr azrizembe hetyez6s id6pdn!6r6t rvresienoei6 
' kij;6i ' k;;[1)rto;avar terregyeztetnie.

fl.4 . A teljesites helye: Metrai cy6gyint6zet, 3235 Metaheza, Kulterutet (7.151.hrsz.)

ll.5 . A termek v6gleges ijzembe helyez6se a szdllitds id6pontja utdn .lS naponbeltil minden reszlehe kiterjedden meg ielltdrtenjen.

A szerz6d6 fetek jolli e" tat"t"."tt"e9"i

lll.1. Megrendel6 kdteles Szellit6 szerzddesszeru teljesiteset elOsegiteni, a Szaflit6teljesit6s6hez sziikseges felt6teteket biztositani es a.'.ttog"dott i"[Jsitest k6vetoen
a jelen szerz6desben meghaterozott dijat megfizetni.

lll.2. Megrendeld biztositja a teljesites hety6nek el6k6szit6s6t 6s a Sza it6 6ttal a
ll"lfill?". torten6 tetjesites fetreteteit. Sz6 it6 az 6tades pontos id6pontjer6l
regarabb harom nappal kordbban 6rtesiteni kdteles a Megrendeldt.

lll.3. Megrende16 jogosult Szallit6 szerzod6sszen:l teljesiteset b6rmikor ellen6rizni.
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lll.4. Megrendel6 vagy igazolt kepviseldje a megadott id6pontban es hetyen kdtelesaz atadds helyen tart6zkodni es a leszdllitott berendez6st _ rizembe hetyez6st
kdvet6en - 6tvenni.

lll 5 Megrenderci jogosurt a nem szerz6desszer:i terjesitest visszautasitani. Ebbenaz esetben a Szii it6 kdtetes a hibat kijavitani 6s a tetlesitest elfogaOasra fliafelaj6ntani A hiba kUavitiisera forditot idotartamert J SiaifitJ dijazdst nemkdvetelhet.

fll.6 tlg." Megrendet6 hibet, rende eness6get 6szlet, kdteles kifogas6t a Szd it6k6pviseloj6vel azonnar, amennyiben szdrt-rto rcpvi""rol"- n", " tartozkodik ahelyszinen, akkor haladektalanul i16sban kozolni. e. 
"s.f.n- 

nianyossagokrot a felekjegyz6k0nyvet vesznek fet. Amennyiben.a hibrit, hirinyossltoi az'aLiasr<or eszfetit<,Sz6llit6 hetyszinen tartozkod6 k6pvisetdje irja ah'a i"S'yi6k""y*, ha a hibdt,
1i6ry9:sa.So! k6sobb 6sztelik, Megrendetb kdietes aa ri"Laeit"rjnrt iresban jetezi
S26llit6nak. Amennyiben 5z6 it6 al errOt szot6 ir6sOeti erteiitJsie i nlpon Oefuf ne,valaszol, a 4. nap eltelt6t kdvelo napon Megrendelonek a t iOaiOf ,- f,ianyo"sagrOfszol6 6rtesit6se jelen szerzcjd6s vonatkozas;ban a hib6r6l, nianyossagrOf szOtOjegyzokdnyvnek min6siir. A Megrenderd j6taflasi, szavaiossagi 

-kiiogasail 
a vr|Lpontban megjetdtr hat6rid6n betul ; jegyz6k;nwre ;ta;;;-e-i?"ny""itn.ti.

lll.7. Megrendel6 az erre okot ad6 kdr0lm6ny felmer0l6s6t6l szdmitott 3 (harom)

:::li::!"1^,?^"li.l tdjekoztatja 
.a sz6ilit6t minden oryan kd;rm;;y;r, ameiy letenszerzooes teUesiteset, eredmenvet, illetue a teljesitesi hat6ridoket 6rinti vagybefolvAsolia.

lll 8. . Sz6llit6 ktelenti, hogy a jelen szerz6desbol fakado kdtelezettsegeinek
teljesites6hez sziikseges valamennyi feltetellel rendelkezik.

lll.9. A szerz6d6s id6tartama alatt bekovetkezett, a feladat teljesitdset is erint6, aszdrrito u.gvviterer beforvdsor6 vartozasok16r, 
" 

v"gr*o;16r h"i;lekiiianur ertesiteni
Koreres. Amennytben a v6ltozasok a szerzod6s szerinti feladat teljesit6s6t biirmilyentartalommal 6s mertekben 6rintik, vagy tovdbbi kdltsegeket er"Om.nyeznex, aszerz6do felek egyeaet6ssel kezdem€nyezni fogpk a sierzcfd6s ;6dosit6sat. A
s,zerz6d6 felek egyet6rtenek abban, hogy a srerzZdes m6dositas; csak a hat6lyos
kozbeszerzesi tdrv6ny 6rtelm6ben ttirt6nhet, a Kbt. j32.5-6ban togtiltak tenna asa
eset6n.

lll.10. Szdllit6 felelos az alkalmazottainak, alv6llalkoz6inak a Megrende16
telephelyen. 6s sz6khely6n kifejtett magatartiisaert. Ve atja, hogy betartja a
mulk3ve.Szeg helyen 6rv6nyes kildnleges, a Megrendeto attat vete kd;b[ biaons6gi
szabelyokat 6s korletozasokat.

lll.11 .Szilllit6 alvellalkoz6 ig6nybev6tel6re - a Kbt. rendelkezeseire figyetemmet _
az.4enlataban megjeldltek szerint jogosult. Szallit6 a szerz6d6sben foglaltak
teljesit6se sor6n igenybe vett aMe atkoz6(k)6rt Ugy felel, mintha a tetjesit6st maga
vdgezte volna, illetve alvdllalkoz6 jogosulaflan ig6nybe vetele eset6n felel6s minden
olyan ker6rt is, amely anelkrll nem kdvetkezett volna be.
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A term6k 6tv6tele, mennyis6gi 6s min5s6gi kifog6sok

|v.1. A term6k reszdilit6sakor IVregrendero k6pvisercije a term6ket 6tveszi. A term6kmennyis6gi 6tueterenek t6ny6t, iiletve az 'esefleges 
hi6nyokat M"gi"no"ro 

"sz6ilit6rev6rre 
. ferjegyzi. A sz6ilit6rev6rre ieiur ferjegyz6sre a termekben

ffi:H:f:""t6ssel 
mes6llapithat6an bekovetkezett taroiooas, !v*gy-;in,rs"si

1V.2. T6ves 6ruszdilit6s,_.ci19z-9s. es9te1-Megrendet6 az ett6r6st a sz6mta vagysz6llit6lev6r m6sorat6ra ravezeti es sz6ilit6 iregbizottjdvar a15iratva a term6ketvisszaadja, ut6tagos Urrl:yglgl eseten.pedig MegrEndet6 jetzesere Sz6'it6 a term6kelsz6llitdsdrol 3 napon bel0l koteles int6zkedni.

|v.3. A Term6k mincis6gi 6tv6ter6t a Megrendero uzembeheryezesi jegyzclkcinyvonismeri er. A Megrender<i'a Term6k r"..ariitalii r,ovetcien 6szrert mincis6gi kifogestharad6ktaranur koteres irasban. bejerenteni ltervett ;egyzokonyv megki.irdese) asz6llit6nak rrlin6s6gi kifog6s arapjdn inourt iiita eseten a ferek egyeztetnex, azegyeztet6s 
^alapj6n 

jegyz6konyvet teil fervenni, merynek szdilit6 6rtari kezhezv6teret6lsz6mitott 30 napon beriir saj6t korts6g6re keil az utinszdilrt6st ter;esitenie. 
----'

lV.4 Amennyiben a szdilito a hib6s terjesit6st nem ismeri er, az erre vonatkoz6 vitakozds megegyez6sset, t 
"qq*j:I6i_6g,yi1.qat6 

szervezet vagy josercis bir6segihat6rozattar tctrten6 erbir6r6:iis l-q" tarthat igenyt a hibdsnak minositett term.ketten6rt6k6re, amennyiben a hibl feredezese a iiieiesi hat6rid6; ber;i ,"g-t;rt6.iL
1v.5. Amennyiben a szerzcid6 ferek a hib6s terjesit6sser kapcsoratban nem iutnakmegegyez6sre, 0gv a bir6i ut.igenybev6tere 

-neryett 
ftigf!fl".-ri".i.ig"ilrgaroszervezetet bizhatnak r,"s 

". 
term6k megvizsgaiasav;i"A luss;ii"""""il.sahteredm6ny6t a ferek maoukra n6zve koterezci-nek ilmerik er. n ui.i"gZr"fkort.ig"it 

"hib66rt felelcis f6l viseli.

lv.6 A term6k ervesztes6bor.vagy megrong5r6d6s6b6r iil. b6rmery m6s okb6r eredcik6rveszely viser6se a sz6ilit6r6r i Hrrelrerioeror--a vegreges iii"ruu nurvi.'e.rorfelvett jegyz6konyv a16ir6s6val szdll 6t.

1v.7. A term6ket az adott term6kre vonatkoz6 ercirrdsok szerint, csomagorva,s6rrilesmentesen ' a terjesit6s hery6re keil sz6ilitani, es a rr/egrenalrti" art"rmeghat6rozott helyisegben kell 0zembe helyezni. A csomagorason fer keil tuntetni aterm6k forgalm azgAnak nev6t, cim6t, illetve a csomag tartalm6t.

1v.8. A sz6llitott 6s uzembe helyezett term6ket sz6lllt6 csak a teljesit6s hely6n 6s
az 6tv6telre feljogositott szem6lynek adhatja 6t.

V.
. Sz6llitisi dij, fizet6si felt6tetek

V.1. Szrillit6t a ll. pontban meghat6rozott feladat hib6flan es
eseten, a Megrende16 6ltal ki6llitoft teljesit6sigazol6s alapj6n,

hi6nytalan teljesit6se
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Nett6 24.900.000
Afa. teh6t
bruft6 31.623.000
forint)

Ft,- (azaz: Huszonn6gymilli6-kitencszizezer forint; +

Ft,- (azaz Harmincegymilli6-hatsz6zhuszonh6romezer

dsszegii szdllitdsi dij illeti meg.

v.2. sz6llit6 a teljesit6s. ellen6rt6kere teljesit6sigazol6s 6s szdmla ellen6ben
.logosult. Sz6mldt beny0jtani csak igazolt teljesit6sre lehet.

V.3. . A..szdrrit6sl dij magdban fograrja a jeren szerzcid6sben meghat6rozott term6kellen6rt6k6t, a Megrender6 szekheiy6re- torteno resz6lritdst, a- tuuareszt,;zor,ror
t<irteno rerakist, az uzembe heryezest, a betanft6st, varamint a ,r".uir"re.r ll"ita.,karbantart6s es az alkatreszek.cser6j6nek k6rts6geit is az tizembe heryez6st'koveto
12 h6napos j6t5ll6si id6szak.alatt. Ennek megfeielben az 6rak a szaliit6 6ltal Jetenszerzod6s alapj6n teljesitend6.valamennyi szo196rtatds elren6rt6ket r,rralmiziix, igyezeken t[lmen6en semmiryen jogcimen nem jogosurt Megrenoetotcitiouaoliol;_'u"gy
k6lts6gterltes igenyles6re.

v.4. A term6k ellen6rt6ket. Megrendel6 az altala igazolt sz6llit6lev6l, mennyis6gi 6smincis6gi 6tv6ter, varamint a vegreges uzembLheryez6si erj6rds i"iolvt"ta.at
kovet6en, szab6lyszeriien kiallitott, Megrendel6 dltal leigazolt szdmla ellen6bln nzetimeg sz:lllit6 6ltal kidllitott sz6mla alipjdn. Vegleges iizembehelyez6sre a mindszakmailag, mind m[iszakirag megfereronek iteii is nap pr6bauzem, u"t"rint 

"kezel6szemeryzet megferel6.betanit6sa (iegyz6kcrnyv tetv6teie meiletty utan reiiirnet
sor. A pr6bai.izem id6tartamdrra - iogszaoaifi elv6risoknak megfelel6en - ia"isl"n".
Uzembehelyez6si elj616st kell lefolytatni.

V,5, Megrendelo a kifizetest igazort, a jeren szerzod6sben meghat6rozott term6k
y9.9.19s9. [rzembe heryezes6ror fervett jegyz6konyv ardir6sdt kove"t6en, srailiio anat
ki6llitott sz6mla ellen6ben, egyosszegben, a szamta kezhezvdtelet6l szamltott 30
napon bel0l dtutalassal egyenliti ki. El6leg fizet6s6re nincs m6d. A sz6llit6 a sz6mla
ki6llitds:ira a Megrendelo 6ltal a16irt sz6llit6lev6l 6s a Megrendel6 6ltal ilazolt
v6gleges ...U1embe hetyez6si jegyz6kcinyv alapj6n jogjsutt. Szdltit6te?ten
Megrendel6 igazolla a term6k etvetelet. A' szdmla 

-narom -peuanyban 
kesziil el,

1t.?ly99l az- elso ket peldeny a Megrendeton6t marad, a harmadik p6tddny a
sz6llit66. A fizet6s abban az idopontbln szdrmit teljesitettnek, amikor Megrendelo
bankja Megrendel6 sz6ml5jAt a kifizet6sre ker0lci cissieggel megterheli.

v.6. A Megrendelo elhalaszthatja a kifizetdseket, ha a sz6ml6k ki6llit6s6nak
helyess6g6t vitatja, vagy ha a sz6ml6hoz csatolt igazol6 okm6nyok hi6nyosak. Az
ebb6l ered6 vit6k rendez6s6re a Szerzod6 feleknek 5 munkanap 6il rendelkez6stikre.
llyen esetben a fizet6si hat6rid6t att6l a napt6l kell sz5mitani, amikor a szerzodo
felek rendeztek a vit6s k6rd6seket 6s p6tolt6k a mulaszt6sokat.

v.7. A sz6llit6i dij 6tutaldsa a Sz6llit6 unicredit Bankn6l vezetett 1091800i-
00000 1 29-1 383000 1 sz6m( szAmlljAra torten ik.

V.8. Megrendel6 fizet6si kotelezetts6g6nek csak akkor tesz eleget, ha Sz5llit6
szerepel a koztartozdsmentes ad6z6i adatb6zisban, vagy a sz6mla esedekess6g6t



megelciz6en bemutat 
"oy_^19_ 

napn6r nem regebbi nemregesnek mincisrirci egyuttesad6isazor6st, merver ig-azorja, hogy az arr"r"i"ibn"tor-ai*iA'"""#il.r?trg"ar
nyilv6ntartott kciztartoz6sa ninJi. nr"nnyL"n a sz6rit6 nem szerepelkdztartozasmentes ad6z6i adatb6zisban, u"gy ;-; rrtat be egyirttes ad6igazordst,vagy az egy0ttes adoigazords kIztartozhsl iiutat, megrendero-az aoozas ienojercitszor6 2003. 6vi XCt. torveny (a tov6bbiakb"n. nrt.r s6/A. s ro]--o""r,"rii.er"tekintettet a 36/4. g (3)_( ) bekezd'e.en"r, ,egi#t6en j6r et.

V.9. Az 5ilamh6ztart6sr6r sz6r6 2011. evi GXCV. torv6ny 41. S (6) bekezd6s6refigyefemmel a k'zbeszerz6s eredmenyeke.t 
""r kothet6 6rv6nyesen szerz6d6solyan jogi szem6llvel. iogi szem6lyiseigei n"; iundelkezci szervezettel, illetve aletrejcitt szerzod6s itapjan nem teljesittieiri kifizet6s olyan.szervezet r6sz6re, ameryszervezet nem min6sur efl6that6 szervezetnek. Az 6fl5that6 szervezetmeghat6roz6s6t a nemzeti vagyonr6r szola iotl. evi cxcti-i;;lnv-i]'s trlbekezd6s 1. pontja tartarmazza.'A szerzod6s megkotesenek Lliet"i", i"Lris)rri,oa fentiekre vonatkoz6 nviratkozatot. r".i"t"ri". "d.arrito 

" ";;;;a['"id'6,]f,"r"kciteles bejerenteni a Megrendercinek, 
"runnyio"n-r6r nem mincisijr a 2011. eviCXCVI. tctrv6ny 3. g (1) bJkezdes f pi,r,ti" .r"li"ti':iil6that6 szervezetnek

V.10. A sz6mla k6sedelmes kiegyenlit6se eseten megrendel6 a potgariTdrv.nykdnyvr6r sz6r6 m6dositott zor-s. evi v. tdrlni r" tovdbbiakban: ptk.) 6:48. g(1) bekezd6se szerinti k6sedermi kamatot 
-r,oi"i". 

megfizetni sz5ilit6nak. Akamatfizet6si k.terezetts6g esed6kess6g6; 
" Flk. 6:48. g (1) bekezd6se azi16nyad6.

v.1 1 . A Megrender6 a sz6ilit6.iirtar a terjesitesbe bevont arvailarkoz6k r6sz6re j6rodijaz6s k0t6n kifizet6s6t nem tetjesiti. ezia SzaiitO lJtetes visetni ]

v 12- szallit6 tudom6sur veszi, 
.hogy nem fizethet, iiletve szamorhat er a szerz6d6ste_ljesit6s6ver .sszefrigg6sben otyai'kciftsegekJ, 

"l"rvlx 
a Kbt. 56. g (1) bekezdes k)pontJa szerinti fert6tereknek n-em megfererZ tarsasaj tekinteteben ]n'"iur""k r"i e.melyek a sz6ttit6 ad6k<iteres jovedermi6nek csott<eniEsere arxarmasakli6i.i)ii t+rbekezd6s a) pont)

A szerz6d6 t"t"Xlr"p""ot"ttartasa

vf .1 . 
. 
A 

.szerz6des terjesitese s.ordn a ferek a kapcsoratot az ilnaruk megnevezett
szem6ly kozremr_ikod6sevel tartjiik.

A Megrendel<5 r6sz6rcjl kijelolt kapcsolattarto szem6lyek:

Nev. Dr. Urb6n L6szl6 phD, Foigazgat6
Tel: 0637/574-505
F ax: 0637 1574-527
E-mail: igazgatas@magy.eu

A 5z6llit6 6ltal kapcsolattartaisra kijelolt szem6ly:

N6v: Gyurcsovics P6ter



Tel.30/9900266
Fax: 231500357
E-mail: qvurcsovics@hunmed.hu vagy hunmed@hunmed.hu

V1.2. A kapcsolattarto szem6lveben bekdvetkezett v6ltozasr6l a Szerz6d6 felek
H[!;:f""r' k6sban tej6koztitiek esymdst es 

"nner< 
eimarajajerr relet6ssessel

ffi'f"'.1lr"i:1ff3:::i":X":f#::gl"l,meskiirddtt minden 6rtesit6st 6s t6j.koztatiist
o" 

"ur'i"r.r,ti , ;#* ";:;'J"""ik, kelllekinteni ameddig az adott iel ir6sban
vattozasokat. rK a kapcsolattart6 szemdly6ben bekovetkezett

rererosscsYLtjesit6sert

Vll. l. A Szd ito felet az6rt. hoou 
1:.:l1gd6: atapjAn, az ajentatdban meghatarozotthatdriddben, mindsegben .s l'k"rt mennyisegben 

" ,",gr.i;;"ti';"r"noezest az
;:AH,S:iJ::ir,ritja 

es iizembe hetyezi, vatamint a 
-kezer6sehez 

szijksdses

vll.2 A szelit6 ferer minden ory€n...k6r6rt, ami szelitas es rakod6s kdzbenkeretkezik, ha a szerritotr term6* niilj,,g:,,:L"; ;+;il ;; rjls,Jio"r,t o,, u"sy
l"J,,1#ii:$"ar";.szez6d6s 

melrekreteinek mesfeletoen, iir"tu" n"", a Mesrenoeio

lUjP9.", ." Sz6 itonak fetr6hat6 k6s6sert, a Sz6[it6 k€sedelmi kotbert kdtelesteljesiteni a Megrendel6 sz6m6ra.

Vll 3...A. Szellit6 mentesul a felel6sseg al6l, amennyiben a Megrendet6 nemteljesitette marad6ktatanut es/vaoy hatiridciben 
" "iJi.Ojej.i 

-ileghat6rozott,
illetve a teljesites sordn jelentkez6i6telezetts69eit.

sze126d6st biztosirJlJrlillot<r<titerezetceser

Y1llJ:A S.:l,t: hib6san tetesit, amennyiben a sza itdst nem tetjesiti, hianyosan,
l:T 3 

r".9l:1"!6 lindsesben terjest. vasy esyeb mddr; ;;;";es,,; szerzodesben,annak mellekleteiben foglalt felteteleket vagy hat6rid6ket.

i^^_119,ll? szerz6desszegese eseten a Megrendel6 a szerz6desszeg6sselosszetuggo kera 6rv6nyesit6s6re, kotb6r kdvetel6s6re 6s a szez6desfelmond6sera/elaltesara jogosutt, a szerz6d6s fX. pontliOan rnegt liarolottat szerint.

vlll.2 Amennyiben a sz6 it6 a szerzodesben rdgzitett kctterezettseqeit hat6rid6renem teljesiti 6s ez a kesedelem a Szdllit6nak feir6hato, 0gy ". teJ"o"tri XotOe,fizet6set 6s/vagy szerz6d6s fetmondasdt ereorany"ii.' MZG;;|6 a tetjesitesi
hatiirid6 elmulasztdsa eseten jogosult a k6sedelmi k6tb6rre.

Vlll.3 Amennyiben a Szallit6 kesedelembe esik, a Megrendel6 minden
k6sedelemmel 6rintett napra kesedelmi k6tb6rre jogosult. n kOtbJr mertexe a nettO
szerz6d6ses ellen6rtek 0,S %-a k6sedelmes naponk6nt, de legfeljebb 20 napi
kesedelemnek megfele16 m6rt6k0 k6tb6t.



Vlll.4. Sziillit6 tudomesul veszi, hogy a Megrendel6 _ a ptk. 6:187. S (3)bekezd6s6re figyelemmel _ iooosult i'frotOert ,i"lt 
"f"O6 

kii-ranak ervenyesitesere,itretve. hosy a kesedetmi_, irretores hioas t;8";i;.;-kd;6;';lsfizet6se nemmenetesiti a teljesites a16l.

Y]l jlf"llt'!"1 a..Megrendetdnek fizetesi kdtetezetts6ge a fenn a sz6 it6valszemben, de a 526 it6val szemben egyebk6nt igazoti" idtbei- 6rv6nyesit6s6re
lgso:ull .:rgy a r-6sz6re j6r6 kdtber osszeget egyotoZtrt; ou;-#it u,j" a Sze it6
l"#iJ""*ll.n?l"Joo 

dijba, 6s csak a r<titud-r tisiiegev;f ;";ii;ilt r6szterjesit6st

Vlll.6. A Megrendel' ftszltiil etfogadott, a szerz6d6ssel nem dsszhangban vagyk6sedetmesen tdrt6no tetjesit6s -etfogadasa *rn- 
"rt"li_ir.iifr"tO"' 

ugy, hogy 
"Megrende16 lemond a szerzbdesszegesb6l ered6jogairol.

Vlll.7. Hibes teljesit6s eseten a Megrendel6 p6thatarid6t t0zhet Kr a termekcserej6re, amir.t a Szeltitdt iriisban 6rtesiti. n botnrtlrioo eri-iriinyteren ettetteeset6n' .irretve' amennyiben a p6thatdrid6 at.irte""r l-sJriiio""" 
"."r", n..nteljesitetre.. dgv a Megrenderd hibes terjesit6si iolo"""-ilru"1v a szerzdd6srermonddsera jogosurt. A hibas terj.esit6si k6tb6r,erter"l r'riul" iJri,j,.itesser 6rjntetteszk6z. nett6 sze itesi dldnak 1 io_a. Megrendeld friUj" t.fi.rtj"i t.tberre a hibakdzlesenek napjdt6t a hiba kikiiszdbcrtdseig'jogo;;tt.

Vlll.8.. A szez6d6s Szellit6 drdekkdr6ben felmenilt meghiisu16sa eset6n ameghiisul6si kotb6r m6rt6ke a nett6 szerzod6ses e, Zd WZ."* 
*-*

V^lll I Sza ito 
.kotelezetts6get vellal, hogy amennyiben a lermekek min6s6ge nemterer meg a jelen szerz6des fettereleinek, 

..tegk6sriuu " rr,|"!i""J"ib ettat megjetoltid6pontban. kicse16li azokat a jelen szerzdd6s feneteleinetr-melieLt<t termetekre,vagy kiavitja azokat. A oaranci6ris idci aratt.a o'i"oilg li"gi" Zii'"u.0 t"rrur,"t 
"Szallitd kdteles ujb6l l;szallitani. Amennyiben ez nem t6denik meg az adonhaterid6re, a Megrendet6 a Sz6 it6 kcitts6gere ua pji"ti". i V.grendet6 ityenkdltsege a tetjesit6s6d je16 osszegbdt kerut teionasia

Vlll.10. Sz6llit6 jelen szerz6des alaire-sav_al teljes kdr0 garanciet vellal azert, hogy azeftala_. atadott term6k a Szerz6d6 felek an"f jO."i"".n - -irZJan 
rogzitett

:ry?Ji,faci6kTl....9s Mesrendero etuar6sainak r"sf"r;E;; miirrooil. enner
I"i9le?91 g szatrito a specifikdci6ban meghatdrozottakt6t etterd mfikddes eseten a
Javrrasr xuron 

_e enszolgdltatds nelki.il elv6gzi 6s a javitott term6ket teszteles utiinMegrendeto reszere halad6ktalanut dtadja. A Szellito szavatolja, hogy a keszijlek
folyamatosan alkalmas rendeltet6sszerLi iraszndlatra e" n"^"01f 

"r""netynek 
nincs

olyan joga.a szerzodes tdrgydra, amery a Megrender6t haszn6rat6ban korratozn6,
vagy akadelyozne.

Vlll.1 1. Megrendelc! kdtetezetts6ge, hogy a j6tel16s jd6tartama atatt tudom6sdra jutoft
hrbat, es az ezzel kapcsolatos minden k6rrilm6nyt 5z6llit6val halad6ktalanul kaiban
kdzoljdn.
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Vlll.12. A Szellit6 a sztjkseoes iavitdsi munkak elv6gz6s6n kivtjl kdtetes a szerz6d6stdrgydt k6pez6 kesztilekef renc
rart-antartist tisy i"r ;"i;:'h..fi!i?:: r?'j#ll3[:L:.:i:?jT'X':,:fJlt,"t
kdzds 

.feretdss.se. .hosy- a szurilise" i;;#;i;;r; ";.' ;aiiirtlsl szorsartatasoketvegz6s6hez a megfeleld felt6tet biztositott legyen.

Vlll.13. A Szdllit6 a teliesitestdl szdmitott legalabb 12 honap garancrat veflal aMegrendeld reszere a t;szii itott termekekre "A j"i"""-i"'ij";I Jln a. 
"settege"meshibasod6sok javit6sa, etheritasa ai;taran. n ga;Ja-nl#i3i1#i, .,"r, 

"""p.",rongatds vagy m rls szakszenjtten.-.rur.ootJt"r -Lu;;;t#:: ' u"ny " n",rendettet6sszer[i haszn6lat 6ttat okozott krirok krjaviiis6i;. --**"
v'r'l4 Meghibiisod6s eset6n a sz6rit6 kdteres a Megrender6 6desiteset6r szemitott
1|^1:.1.!?rl a termek javitdsdt.-T^"^n*:.1,""1 ;" ";;i ; ;ilT ;erur befejezni.Amennyrben a termek vagy t6"gl,._"gg, a. rendeltet6sszeru ti""rnaf"t mellett olymooon hrbasodnak meq, hoov "::f "9T 

javithatok. ,ii i"irjf"i""gv rdegys6getkoteles a Szdllit6 a Megiendeici r6szere iitadni.

vlll 15 A jeren szez6d6s szerinti terjesit6se sor6n a szaflitd er6tt ismert az akdrulm6ny, hogy a szez6d6s c6lja a betegellet6s, .zgrt 
"-tisrO-e-fmes 

es / vagyhibds teljesit6se s0tyos fennakad6sokat, 6s-k6rokai of.o.i"t 
'Jrii""al"tja, 

hogy aszerz6d6s teljesit6se sorjn fokozott gonaossaggal ja'r ;i-- '

vl 16 A j6tdrdsra 6s garanciara egyebekben a kdterezo jotSfldsror sz6r6 mindenkorhatelyban levo jogszabdly(ok)ban foglaltakat rcrr arr<armaz'ni. 
-el-2"'u""t'o"."g, 

,gunyukervenyesit6sere 6s a szdlit6 eizet ..tapcsoraioi k;i;i;i";;grr" a potseriTdrvenyk6nyv (ptk.) rendelkez6si irenyadok.

A szerz6d6s megs.un,jt"", fetmondasa, etattSs

|X.1. Megrendel6 a szerz6d€stol barmikor el6llhat, azonban kOteles megteriteni a526llit6 t6nylegesen felmerult es igazolt karat.

[r:^_*:l::9:, fetek meg6ltapodnak abban, hogy jeten szerz6dest kdzosmegegyezessel bdrmikor meosziinlethetik. Az enOt 
-siOtii 

megegyezest trzarolagiresban kOthetik. 6s a Szerzldo TeteK egyuttes ateir6s6vat ervenyes. Ebben azesetben a Megrendeto koteles a mar ietjesitett 
".of 

giit"taiokii , Szeltit6nakkifizetni.

X.3. A Megrendel6 iresban, a Szellit6 szetz6d6sszeg6se miatt azonnati hatdllyal
felmondhatja a szerz6d6st az alebbi esetekben:
a ) ha a Szallit6 a szerz6d6sb6l es mellekleteib6l ered6 lenyeges kOtelezettsegeit a
Megrendel6. ettat meghaterozott mennyis6gben es minoseioEn, n"iariooo"n -u"gy
megfelel6 p6thateridon bel0l nem veqzr er.
b.) ha a Szallit6 - szerzcidesszeglse eset6n - a Megrendeld szerz6d6sszer(
teljesit6sre vonatkozo irdsbeli f;lsz6lit6sa ellen6re ialad6ktalanul, vagy a
Megrende16 altal lrdsban kittzcitt megfelelo p6thaterid6n belul a hib6t nem orvosolta.
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lj;J"#;il:-"'a jososutt 6s esyben kciteres a szerz6d6st azonnari hata yal
- a Szallitoban kdzvetetten

f 
.szesedest ..u,,. u" ri,"iy 

"li!: ]":?':.J"#i i:#":.#..r,li"f,",":?ffli
';:!in Y"?;i:L,:["it* "" rerer mes a xot 6o 5 (r1 out",lie" b p""tpu""

::.::ellllg^l9,ly:"tten vasy kdzveflenul 25%_ot mesharad6 tutajdonr r6szesed6stszerez varamery otyan jogi 
".":u]y _ "3gy :.:dtvi" J"d" 

"t 
erinr jogkepes

ii'1i13'ljiii,l-t3liliy"i;I t"'"' mes a Kbt so s irt ri"i"'*" o pontlaoan

Szdllito az e pontban foolalt felmondas. eseten a szerzddes megsz0nese eldtt mdrtetjesitett szotg6ttatds szdz6d6sszer0 penzU"ir 
"tr""irtl-1"r" r"glyiii

1X.4. Szerz6d6 felek eovet6rtenek abban,.hogy a szerz6d6s Megrendelo r6sz6r6l
l:F.T_f-.]T:rr.dd:" vasy eldl6sa a sz"rzoaeJJz"sti;;.1016lo,;;y"" szankciokvagy ,ogosuttsdgok gyakorl6sdt nem ziirja r<i, iltetve iem ior tiii"*Z ""

1X.5. A Sz6llito a szezodest iresban. felmondh€tja, amennyiben a Megrendeld a526ttito r6sz6re jdro v6 atkoz6i dii megfizetesevet iO napot m6gn"ialo kesedetembeesik, 6s ezt kcivet6en a Sz6lit6 riliat iri"o"n r,,triol-r"g:j;;.r"i'ffi;: p6that6rid6resem tetjesit, tovdbb6, ha a iel:]]_,:i9rzdg6:0"" r''ugh"iaio;#io,ur.."tt"es"itvisszaterden nem vagy nem megfereroen t"rie"iti. es if 'aia-af 
ryozza a szdlflosze126desszer0 teljesit6set.

|X.6. Amennyiben a Szallit6 a hatalyos szerzod6s elnyer6se 6rdek6ben, vagy annaktetjesit6se sor6n vesaeoet6she-2, , """ra"r,i,, 
"* ij"'i"-iJr*., vagyversenykorlStoz6shoz folyamodil vagy ezek gyan[ja merut tet, a FLJext Vegret ajtOa tudomasara jutast6t szamitott .i' even_ 

-betiit'"d h;i ;' lz.ri,ooestol, ez."regvide.iuteg 6rtesiti a magvar har6s6gokat. n szarrito tuJomaJuri,?lil i,ogy ,e".er"a gyanu kivizsgelesiinak lezdrasiiig nem tdrtenik kifizetes. Amennyibenbebizonyosodik, hogy a Sz6llit6 veszteget6sh€z, csaleshoz, kenyszerhez, vagyy:"1Yl!9rl3t":i:!oz _fotyamodotr, a szerz6des e en6rr6ke nem kerur reszereKrrzetesre. tovdbbd a SECO ddntese atapjen meghatarozott vagy hatdrozattan idOrekizdrhat6 a sEco 6ttat finanszirozott pr"ii,'Li"r i"ii"a" io,ri#ili"s;jio.re""roor.

Nyitattozator, ertlsit6sek, titoktartas

X.1 . Mindket fet kiietenti. hoov
- kelld felhatalmazassal 6s llogkorrel rendelkezik a jelen szerz6d6s atairesara 6steliesit6sere:
- ajeien szeizcld6s aleir6s6t az erre kijel6lt vezet6, illet6leg a c6g igazgat6saga, vagyv€zet6 testillete szabdlyszenien enged6lyezte, 6s az migtelei izlrr" vonatt ozO
JogszaDatyr rendetkezeseknek;
- a jelen szerz6dest a f6l neveben aliiir6 szemdly megfeleld, a vonatkoz6
llgszab6lyok .dltal megkiv6nt regisztrdtt atairesi joggat 'r.nO"ir,(".it, igy reszerdt a
szerzodes alairasa 6s teljesitese nem eredm6nyezi m6s, olyan szerz6d6s vagy
egy6b jognyilatkozat megszeges6t, metyben f6tk6ni szereoei:
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- nincs olyan fugg6ben levo kotelezetts6ge vagy erdekkdr6ben l6v6 mAs koriilm6ny,amety kedvezofleniit hathat a, Jeten 
-sze;6deG" - 

f"li"it"l -er6nyess6g6re,
tetjesites6re vagy sajdt tetjesitesi k6szsegere. tetve lefes;;s;;;l 

t

X.2. Valamennyi, a szerz6d6s teljesit6se 
-szempontjabol 16nyeges nyrtatkozat,k.ztes megtetete kiz6rotao irdsban 

.erv6nye,s. n tetedsza'iJiszeiri'iisoelr tciztesnektekintik a faxon ds e-maite; etkiitddtt ird"6"ri u*nui"t"-tllliio"jn 
"."","" 

mind tev6t,mind fax, mind pedig e-ma eset6ben a. kiird6 r.r"t t"rn"ri 
""n"t 

Z iironyita"", hogya m6sik f6t resz5rc az iizenetet negkiildte 1, ,-n"t -r"ltuiOise 
oizonyitnatOajenlott. postai kiirdemeny eseten Jerad6vevennyet, faxtize"nei ;seten hiba 6smegszakitasmentes addst bizonvjt6^faxjga.ofO.szilvdnny;l-"_ilrti""uten p"Aig 

"mdsik f6l levelesleddj6ba 6rkez6ir rgazoto Uzenettel.

X.3. A szerz\dii felek meoell€
r"s r" r" k"i- ;,1 ;i"i ;' il;"'Jl53r:f ::;' o:: 

ln,l r: 
":?"i,ffi?. Tff l;::illblzalmasan, iizleti titokk6nt kezelik 6s azokat nem h62zitk t arrnaOif tef tudom6sera,kiv6ve. ha valametyik f6t a iogs.zabAtyban uroirt 

-Loiui.."iiiiiener< 
telesitese6rdek6ben hozza nyitvenoss6gri afenti iniormaci,:f *;;;k-ji*r"

l-o:, -s-116 
vljl3lia, 

.h9gy a ptk. 2:47 S-era flsyeremmer rizteti titok cimen nemragadJa meg a tiij6koaatest a ielen_sz€z6des r6iy"g"" t"rt"ftr;i. srattito y"tunszerz6des alair6saval tudomasui veszi, hogy nem mindsiil Ozleti tiioinaX az az aOat,ameiynek megismer6set, vagy nyirv6nossiira tr."i"uii Uro"'ro.iny *oraro"to6relrendeli

X.5. Szdllito tudomdsul veszi. hogy a szerz6d6s teljesites6nek teljes iddtartama alatttutajdonosi szerkezet6t az aiAntaiklr(j sza.ag ,qji.rlrnuio"eiJi.i'i" 
" 

Kbt. 12s S(s) 
,bekezdes .szerinti ugyteiekrcit az dAntaker6r i"d;kt"t;;; #;"iti. (Kbt. j25 

S(4) bekezdes b) pont)

ensJ:ry"r
X|.1, Szrillit6 jelen szerzod6s alapj6n. kizar6lag a hat6lyos szabvanyoknak,minds€gi et6kdsoknak megfetet6, a foigalomba noiatafra uonlttozj?ngeoeryekkel
rendelkez6 termeket szalllthat Megrendeld rdsz6re.

l;1-_1f:lylg-:l b6mely term6k tekintet6ben az et6irt enged6tyeket vrsszavon,ak.a lermek torgatmazasenak lehetoseget felfriggesztik, vagy megszUntetif, SzailitO
I999:.: Id]utr9lyek16r Mesrendetoahatad6kiJtanut irasb;; 6rte;i;;i. Amennyrbenvan oryan termek, amely a kiesett arucikket p6tolhatja, a felek errol kdzosen
allapodnak meg.

X1.3. A fentiekkel kapcsolatban ketetkezett igazott k6ltsegek 526 it6t terhetik.

X1.4. A fenti esetben a szez6d6 felek a kiesett termek massal t6rt6n6 p6flesar6l,
illetve azok ellenert6kenek beszamit6sa16l esetenk6nt 6llapodnak meg.

x[.
Szoftverrendelkez6sek
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Xll.1. Amennyiben a Sz6 it6 a 
-jelen 

szerz6d6s titeyat kepezi, term6kkel egyuttrendelkez6sre bocset szoftverekel, 
. 
rigy a szoftverek ieft 

"r.[Jf""i ;"g",t korl6tozdsn6lkitti id6tartamra dt nem ruhdzhaio, i . nem k;r;r6tr;;;tiJ,;ger adja dt aMegrendet6nek. A rerm6kekket esyrjti teszailitott ;;;-r#;J';. Megrendet6 a
l:"-:1'llt_1n. l"''ul"kket . 

esyun annar ,tiiootells"- ;rj;"bji' j"s;.r,t varrozalanTormaban es a m[iszaki reir6sban megnevezett c6rra hasz;erni. A ]zoitvereket es azehhez tartozd dokumenl6ci6t 
.a- 

nregrendelr! n"irnriik 
-t"i 

r."i-.er" 
"ur.ity.njogcimen vagy meg6flapod6s arapjen nem adhatja et, irr. semrn'Gn mooon nemteheti ityen szem6tyek r6sz6re nozz-ri,rernerove. a s!1il;k ;":;;;L"ti dijet a v.tetartatlatmazza. A Mesrendet6 a szgjtve-rgfet..1e1-;ilhi;15"m fejlesztheri

lo,v-eb-b' .ner fejresztheti vissza, rI nem tdrdrheti azokat. A reszaflitott termekteljesitmeny6nek i . tetlesit6kepessegenek novetese liJ"ieO."-". azzat egyijtlszett itott szoftver modosit6sa itt. bOvit6-se tiilctn O ija;;; . ";;;;;;;;,*A szervizszoftverek hasznelata. 
. vonatkozds6ban szerzi5dii felek kuldn

T:9ltlap9g?.s.b.?n Iendetkeznek, tekintettet arra, nogy a 
".urvlr-.!iiu"ru* haszndtatiJoga a szettit6t i eti.

.rosuiraIlSno".er"

Xlll.1. Szerzod6 felek meodllaoodnak 
. abban, hogy esefleges jogvitdikatelsddlegesen b6kes dton. Erovatdsok ritjan kivanjak", renl!!ni""""rp"n 

"r,to,
fordutnak birosaghoz, ha a t6rgyliiisos re"o,jre" r.,"rn ,jJ"t"-ti"Li.e"r*.

]]iir_^lt-:1.:ql felek. megiiltapodnak abban. hogy a jeren megd apodasbor eredovaramennyr perben al6vetik maou
irletekes oirolJsi-ai, ffi"J'id:1r"U"6lk€2kartalenos 

illetekessesl szabdlvok szerinl

lrtarlna."n#lYogszab6tyok

IIY.1 4 ietq" szerz6d6sben nem szaberyozott k6rd€sekre a kdzbeszezesekror sz6ro

-r^0,11,-11_a-yll!, 
,:rveny, 

. 
a porsari rtirvenyr<onyvnr:l- izo; Gr.;; rv. torv6ny,valamlnt az egy6b kapcsolod6 jogszabalyok rendelkez6sei az fianyait:i

XlV.2. Felek megdllapodnak abban, hogy a tobbszdr modositoft, a polgari
Tdrvenykdnyvrdt sz6t6 1959. evi. tV tv."'(r6gi nij- f,"rye-0" fi"pO 0j potg6ri
Tdrv6nykdnyvrdt sz6t6 2013. evi V. tv.-nek i,ij ptt.l jeren J."oOa!!r" vonatkoz6
rendelkez6sei az at6bbiak szerinti i16nyad6ak. ArennyiUen a LgiFtk.lzaoalyozasa
T,!:j:_i"f -01 

?-tl .t?gdly mesfeteiosese esy6rretmr:i. risy eien' ;;-etr. szauary
1::-:y,?r3:?,,". .nenyad6. Amennyiben jeten szerzodesben hivatko2ott regi pti.
:t^:tl:o f:_1llo.i" 6s a hetyebe tep6 Uj ptk. szerinti hivatkozas, vagy az uj ptk.
egyeb rendelkezesei kozOtt ellentmondas merijl fel. Ugy Felek a regiszab6lyozds
91?lId"+ megfelelci... szab6tyozest tekintik ir6nyai'6nak, ame4"nyiben az 0j

:i::1l9i?: T"9..n9:9tt 
je esrt. Fetek mes6 apodnak abban. hosy az eseflesej

ellentmondasok felolddsa 6rdek6ben a j6hiszemfi joggyakorl6s elv6t, az eredeti
szerzodeskdt6si akaratot, 6s szerz6d6skcit6s kd16ben felmerolt eredeti szemoontokat
szem el6tt tartva egyeztetnek, 6s jdrnak el, tdrekednek az egyseges, 6s akaratuknak
megfelel6 jog6rtelmez6sre, 6s jogalkalmazasra - figyeleminellz egy6b i16nyad6



jogszabdlyok betart6sSnak szuks6gessegere is. Szukseg szerint a szerzod6s
szuks6gszerul m 6dos it6sdt, vagy erte lme.el i kerd6seket lrdsia r-g ra lja k.

xv.
Mell6kletek

A szerzod6s elvd laszth atatla n r6sz6t kepezik a. kovetkezo mell6kletek :

1 . szaml meilekret: Ajdnrati ferhivds 6s dokument6ci6,
2. szamu melleklet: szdllito ajdnlata. (Kbt. 124 S e) bekezdese atapjdn)

A szerzod6s 6s mell6kletei kdzdtti ellentmond5s eset6 n a szerzod6s ertelmez6s6reaz allbbi sorrend az ir1nyado:
1. Szerzod6s,
2. Al1nlati felhivds 6s dokumentdcio,
3. Szallito ajdnlata.

A szerzod6st es annak mell6kleteit a felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6telolvas6s 6s meg6rt6s utdn, 6t eredeti peld6nyban irjdk ald, amelybbl 4 pelddny aMegrendelot, 1 p6lddny a Sz6llitot illet.

Hun-M.E.D. Kft.
Szallit6

KSpviseli:
Gyurcsovics P6ter Ugyvezeto

2014. majus 14.
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